Όπως γνωρίζετε, σήμερα είναι η πρώτη μας συνεδρίαση, μετά την
ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχα με καθένα από τα μέλη
του Εκτελεστικού Γραφείου. Θεωρώ σημαντικό, ότι οι συναντήσεις
αυτές απέδειξαν ότι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχουμε κατακτήσει την
ωριμότητα της ανοιχτής και καθαρής πολιτικής συζήτησης, για όλα
τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής και της κομματικής ζωής.

Θεωρώ ακόμη πιο σημαντικό, ότι οι συζητήσεις μας στράφηκαν
στον ρόλο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη σημερινή εποχή, στο τρόπο
αντιμετώπισης των προβλημάτων της χώρας και τις προκλήσεις
του

μέλλοντος.

Δεν

κλείστηκαν

στον

στενό

χώρο

της

εσωκομματικής σκηνής.

Για μένα σύντροφοι, το βασικό συμπέρασμα των συζητήσεών μας
είναι η συμφωνία, η κοινή πεποίθηση όλων μας ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
έχει σήμερα την κύρια ευθύνη και τον ιστορικό ρόλο να οδηγήσει
την Ελλάδα στους στόχους που προσδιορίσαμε στο Συνέδριό μας
και τους επικύρωσε η λαϊκή εντολή του Σεπτεμβρίου του 1996.
Κανείς δεν το αρνήθηκε. Κανείς δεν αρνήθηκε τις καίριες επιλογές
μας.

Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τους τρόπους

χειρισμού των θεμάτων, πράγμα όχι μόνο θεμιτό αλλά και
αναγκαίο. Αλλά οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις εντάσσονται
σε ένα κοινό δεσμευτικό πλαίσιο. Την επιτυχία των κεντρικών μας
στόχων.

Ο τρόπος που θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους με την
κυβερνητική

και

κομματική

λειτουργία

μας

για

μένα

είναι

ασήμαντα την πολιτική και το έργο, στη δημιουργία κέντρων
δύναμης

έξω

και

πέρα

από

τις θεσμικές

κομματικές

και

κυβερνητικές λειτουργίες.

Με βάση το μήνυμα που εγώ εισέπραξα θα επιχειρήσω ακόμα πιο
αποφασιστικά να δώσω δύναμη στα όργανα, να δώσω δύναμη
στην Πολιτική Γραμματεία ως όργανο σχεδιασμού.

Θα δώσω

ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην συντεταγμένη συζήτηση και
απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, την Κυβερνητική Επιτροπή,
όλα τα θεσμικά όργανα της διακυβέρνησης.

Για μένα δεν

υπάρχουν στεγανά μέσα στο κόμμα και την κυβέρνηση και δεν θα
επιτρέψω να δημιουργηθούν.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Ζητώ

από

όλους

να

δώσουμε

αποτελεσματικότητα

στην

συλλογικότητα. Να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας η αλληλεγγύη
και ο σεβασμός της άλλης άποψης.

Η πολιτική μας είναι μια

πολιτική ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα και παγιωμένες αρνητικές
δομές στην κοινωνία. Μια τέτοια πολιτική δεν πρόκειται να πετύχει
χωρίς ενότητα. Πρέπει να δρούμε έχοντας πλήρη συνείδηση του
ιστορικού μας ρόλου. Αν αποτύχει σήμερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν θα
πρόκειται για αποτυχία ενός κόμματος μόνον.

Αλλά της μόνης

πρότασης που εξασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και
τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας.

Σήμερα ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Ε.Γ. μετά την ολοκλήρωση
των συναντήσεων που είχα με καθένα από τα μέλη του. Θεωρώ
σημαντικό ότι οι συναντήσεις αυτές στράφηκαν στον τρόπο
αντιμετώπισης των προβλημάτων της χώρας και τις προκλήσεις
του

μέλλοντος.

Δεν

κλείστηκαν

στον

στενό

χώρο

της

εσωκομματικής σκηνής.

Έχουμε μπροστά μας περισσότερα από δύο χρόνια δουλειάς για
να ολοκληρώσουμε το έργο μας σύμφωνα με τη λαϊκή εντολή.
Κάθε μέρα σ’ αυτό το χρόνο θα είναι γόνιμη και δημιουργική.
Μέσα από συλλογικές διαδικασίες, με καθαρές επιλογές σε κάθε
ζήτημα

είμαστε

οδηγήσφ0

αποφασισμένοι,

-είμαι

αποφασισμένος,

να

Ελλάδα στους μεγάλους εθνικούς και κοινωνικούς

στόχους. Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ταιριάζει η μιζέρια, η εσωστρέφεια, τα
παιχνίδια ισορροπιών. Γι’ αυτό δεν θα επιτρέψω τα όργανα που
καθορίζουν

την πορεία

του

κόμματος,

η κυβέρνηση

που

πραγματοποιεί το έργο μας να αποσυρθούν από την κύρια μάχη,
τη μάχη της κοινωνικής αλλαγής, να στραφούμε σε αντιπαραθέσεις
άσχετες με τα προβλήματα του λαού.

Οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις
που

δρομολογήσαμε

στους

περισσότερους

τομείς

θα

προχωρήσουν. Θα συγκρουστούμε αποφασιστικά με τις δυνάμεις
που θέλουν να καθηλώσουν τον τόπο σε πρακτικές και στάσεις
αρνητικές για την ανάπτυξή μας.

Έχουμε μαζί μας την μεγάλη

πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν πρέπει να διαψεύσουμε
την ελπίδα. Και δεν θα το κάνουμε.

